Gorzów Wlkp., dnia 26 maja 2020 r.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

BZK-V.0031.101.2020.MWil

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

uchylam w całości
Polecenie Wojewody Lubuskiego
znak.: BZK-V.0031.49.2020.MWil z dnia 31 marca 2020 r.
nałożone na Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze
w sprawie świadczenia transportu sanitarnego dla pacjentów
z podejrzeniem zakażenia COVID-19.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 22 maja 2020 r. od godziny 7.00.

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)
Wojewoda

Lubuski

w

dniu

31

marca

2020r.

wydał

Polecenie

znak:

BZK-

V.0031.49.2020.MWil nałożone na Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Zielonej

Górze o świadczenie transportu sanitarnego dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia COVID19 do miejsca docelowego, w tym placówek medycznych oraz miejsca ich stałego pobytu.
W

związku

spowodowanym

z

brakiem

spadkiem

konieczności

zapotrzebowania

wykonywania
na

transport

dodatkowych
sanitarny

zadań,

pacjentów

z podejrzeniem lub zakażonych COVID-19 do placówek medycznych odwołuje się
ww. Polecenie Wojewody Lubuskiego.

POUCZENIE
Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie do Ministra Zdrowia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego w terminie 14 dni od jej doręczenia. W trakcie biegu terminu
do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu
administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią
ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

WOJEWODA LUBUSKI
Władysław Dajczak

Otrzymują:
1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.
2. ad acta.

